
Dôvodová správa: 

     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
zámer nájmu nehnuteľného majetku  mesta: 
 
     Mesto je vlastníkom pozemku v katastrálnom území Sereď,  parciel č. 2850/1, 2816/6 a 2816/1, 
všetky  vedené Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ na LV 591.   
O nájom časti  uvedených parciel požiadal Ing. Valentovič, konateľ spoločnosti Norbi & Tuti Group 
s.r.o.,  Galanta. 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     Časti uvedených parciel sa nachádzajú v tesnej blízkosti budovy - bývalej kotolne K4. Nový majiteľ 
budovy predložil investičný zámer  - vybudovanie bytového domu.  Súčasťou zámeru je aj vybudovanie  
príjazdovej rampy, parkovacích plôch  a úprava verejnej zelene pri bytovom dome.  Na zrealizovanie 
tohto zámeru žiadateľ nevlastní dostatočnú výmeru  vlastného pozemku, z toho dôvodu požiadal mesto, 
ako vlastníka priľahlých pozemkov, o nájom. 
  
Príjem do rozpočtu mesta: 
      Minimálna cena pri nájmoch pozemkov vo vlastníctve mesta, určená v prílohe č. 5 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, je pri nájmoch pozemkov na vybudovanie 
parkovacej plochy  určená   vo výške 0,40 €/m2/rok, t. j.,  ročné minimálne nájomné pri výmere cca 
1528 m2,  by bolo vo výške cca 611 eur. 
 
 
        
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta  
„Nemáme námietky a súhlasíme s nájmom pozemkov k pripravovanej stavbe. 
 
 
Oddelene ÚP a SP: 
„Pozemky, parc. č. 2816/1, 2816/6, 2850/1 k. ú. Sereď, sú podľa Územného plánu mesta Sereď 
súčasťou územia, ktoré je funkčne určené ako plocha hromadnej bytovej výstavby - označená 
funkčným kódom BH-07. Oddelenie ÚP a SP nemá výhrady k nájmu predmetných pozemkov na účel, 
ktorý je v súlade s Územným plánom mesta Sereď.“  
 
Referát ŽP: 
Referát životného prostredia mesta Sereď súhlasí so žiadosťami o nájom pozemku parc. č. 2850/1 vo 
výmere 655 m2, parc. č. 2816/6 vo výmere 149,3 m2 a parc. č. 2816/1 vo výmere 724 m2 k. ú. Sereď na 
ul. Vonkajší rad a priloženým investičným zámerom,  za podmienok dodržiavania príslušných 
právnych predpisov (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). 
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